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 دوق يورك األمير أندرو 

 صورة مأخوذة عن خدمة البالك بيري للممثلني علي جمعة وعلي محسن وعلي كاكولي خالل تواجدهم في دوار اللؤلؤة

 طفل عراقي في املستشفى بعد اصابته بانفجار سيارة مفخخة في كركوك أمس االول            (رويترز) 

 ممثلون كويتيون في دوار «اللؤلؤة» بالبحرين

 متظاهرو العراق يطالبون المالكي بالجلوس معهم
  واألكراد يريدون تنحي بارزاني وأحدهم يحاول االنتحار حرقًا 

 مقبرة جماعية جنوب كركوك تضم رفات نحو ٢٠٠٠ ضحية
ــوات األمنية العراقية  ــداد ـ يو.بي.آي: عثرت الق  بغ
ــى مقبرة جماعية تضم رفات ما بني ١٥٠٠ وألفي جثة  عل
ــوك قتلوا خالل االحداث التي اعقبت  جنوب مدينة كرك
حترير الكويت في العام ١٩٩١ والتي اطلق عليها تسمية 

«االنتفاضة الشعبانية» في جنوب العراق.
  وقال مصدر في شرطة محافظة كركوك ان «قوة من 
ــم جنوب كركوك صباح  ــرطة عثرت على بعد ٢٥ ك الش
امس االول على مقبرة جماعية تضم رفات ما بني ١٥٠٠ 
ــاء وأطفال يعتقد انهم اعدموا  وألفي شخص بينهم نس

ــام ١٩٩١». واضاف  ــعبانية في الع خالل االنتفاضة الش
املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه «مت العثور 
على أرقام متسلسلة باللغة العربية موضوعة في أوعية 
صغيرة حتت رأس كل ضحية رمبا تشير الى هوية كل 
منها». ولفت الى ان االجهزة األمنية فرضت طوقا بشأن 
محيط املقبرة ومنعت اي شخص من االقتراب منها متهيدا 
لوصول فريق متخصص من دائرة حقوق اإلنسان ودائرة 
صحة احملافظة متهيدا لفتحها ونقل رفات الضحايا وفق 

القوانني واألنظمة املعمول بها في مثل هذه احلاالت. 

 مفرح الشمري والوكاالت
  انتشـــرت عبر خدمة البالك 
بيري في االيام املاضية صورة 
ملمثلني كويتيني قامـــوا بزيــارة 
لــــ «دوار اللؤلـــؤة» مبملكـــة 
البحرين الشقيقة والذي يشهد 
اعتصامات املعارضة هناك، حيث 
استغل هؤالء املمثلون وجودهم 
في البحرين لتصوير عدد من 
التلفزيونية وزاروا  اعمالهـــم 
الدوار بشكل مستفز لشريحة 
كبيرة من الشـــعب البحريني 
والتـــي تؤيد انهـــاء االعتصام 
واللجوء الى احلـــوار الوطني 
وعودة احلياة الى طبيعتها وهو 
ما دعت إليه الكويت ايضا في 
إطار املوقـــف اخلليجي املوحد 

مما يجري في البحرين.
  وكشفت مصادر لـ «األنباء» أن 
صاحب دعوة املمثلني الكويتيني 
لهذه الزيارة هو مخرج بحريني 
دعاهـــم لالطالع على ما يحدث 
فـــي البحرين عن قرب كما قال 
فمنهم من لبـــى دعوته ومنهم 
من رفض، معتبرا ان ذلك شأن 
بحريني داخلي ال عالقة للممثلني 

الكويتيني به.
  وأضافت املصـــادر انه بعد 
انتشار الصورة التي جتمع الفنان 
علي جمعة وعلي محسن وعلي 
كاكولي وجـــه العديد من ابناء 
الشعب البحريني االنتقادات لهم 
على زيارتهم املفاجئة للمعتصمني 

اشـــتباك بني املتظاهرين نافية 
الشائعات باستخدامها الرصاص 
او وقوع إصابات او اختناقات 

بني املتجمهرين.
  واوضحت الوزارة في بيان 
صحافي اول مـــن امس ان «ما 
تردد من شائعات ال يستند الى 

طالبني من جماهيرهم البحرينية 
عدم متابعة اعمالهم التلفزيونية 

واملسرحية.
  من جهة اخرى، قالت وزارة 
الداخلية البحرينية انها اضطرت 
الغاز املســـيل  الى اســـتخدام 
للدموع للحيلولة دون حصول 

احلقيقة» مؤكدة انها استخدمت 
٨ طلقـــات مـــن الغاز املســـيل 
للدموع لتفريق الطرفني ومنع 
املناوشـــات بينهما حفاظا على 

سالمة اجلانبني.
  وأضافت ان مجموعات من 
األهالـــي قامـــت اول من امس 

الســـاعة»  بالتجمع في «دوار 
بالرفاع وفي نفس الوقت قامت 
مجموعات اخرى بالتجمع في 
منطقة «عالي» بقصد اخلروج 
مبسيرة باجتاه الدوار مبينة انها 
قامت بوضع سياج شائك ملنع 

اي احتكاك بني اجلانبني.
  وقالـــت ان مجموعـــة مـــن 
املتظاهرين بلغ عددهم ٨ آالف 
بدأت بالتحرك في اجتاه منطقة 
الرفاع مضيفة ان مجموعة منهم 
حاولـــت فتح الســـياج العازل 
للتقدم باجتـــاه الدوار في حني 
اندفعت مجموعة من املتجمعني 
بالدوار بشكل ســـريع باجتاه 

املسيرة.
  واوضحت انها اســـتخدمت 
الطلقات املســـيلة للدموع في 
منطقة مفتوحة ملنع االشتباك 
بني اجلانبني وهو ما حدث حني 
تفرق املجتمعون بعد ذلك مؤكدة 
ان تطور املوقف كان من املمكن 
ان يؤدي الى صدام خطير بني 
األهالي خصوصا ان األعداد كانت 

باآلالف.
  مـــن جانبها ذكـــرت وزارة 
الصحة البحرينية ان عددا من 
املواطنني تعرضوا الستنشاق 
الغاز املسيل للدموع في منطقة 
عالي لكن لم تسجل اي اصابات 
بليغة بينهم وقد مت حتويل عدد 
قليل منهم الى مجمع السلمانية 

الطبي لتلقي العالج. 

 بغــــدادـ  أ.ف.پ: كونا: قال مصدر امني عراقي ان مســــلحني قتلوا ٧ 
جنود عراقيني أمس قرب مدينة املوصل بينما كانوا متجهني الى مناطقهم 

في إجازة عادية.
  واضاف املصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه ان «مجموعة من املسلحني 
قتلوا بواســــطة أســــلحة خفيفة ٧ جنود كانوا يستقلون حافلة ركاب 

صغيرة متجهني الى مناطقهم في اجازة عادية» قبل ظهر أمس.
  وتابــــع ان الهجوم وقع قرب بادوش، شــــمال غرب املوصل. ورجح 

املصدر ان يكون اجلنود من مناطق جنوب العراق.
  في سياق آخر طالب املئات من املتظاهرين العراقيني الذين اجتمعوا 
في ساحة التحرير احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم أمس األول رئيس 
الوزراء والبرملان باجللوس معهم وسماع مطالبهم بشكل مباشر فيما 
رددوا هتافات تنتقد تعامل احلكومة مع مطالبهم في معاقبة املفسدين 
وتوفير فرص العمل. وردد املتظاهرون شعارات «الشعب الغاضب بحقه 
يطالب» و«نريد التصحيح ونريد اخلدمات ونريد اإلصالح» وساهم رفع 

حظر التجوال عن وسائل النقل في زيادة اعداد املتظاهرين.
  ولم تخل التظاهرة مع اقتــــراب نهايتها من تصادم بني املتظاهرين 
ورجال األمن وقوات مكافحة الشغب التي كانت تقطع الطريق املؤدي الى 
جسر اجلمهورية والتي قامت بتفريق بعض املتظاهرين الذين زحفوا 

نتيجة تزايد أعداد احملتجني في ساحة التحرير.
  وكان املتظاهرون قد خرجوا بتظاهرات مماثلة خالل اجلمعتني السابقتني 
اذ رفعوا شــــعارات مختلفة طالبت احلكومة بتحســــني الواقع اخلدمي 
والتعامل مع ملف البطالة وســــوء توزيع مفردات البطاقة التموينية. 
ولــــم يقتصر االحتجاج على بغداد حيث حاول احد املتظاهرين إضرام 
النار في نفســــه في اقليم كردســــتان العراقي الذي يتمتع بحكم شبه 
ذاتي يوم  اجلمعة املاضي حيث احتشد متظاهرون في ميدان للمطالبة 

بإسقاط االدارة االقليمية.
  وقالت ناســــك قدير املتحدثة باسم احملتجني في مدينة السليمانية 
الكردية إن أحد املتظاهرين سكب الكيروسني على نفسه وحاول إضرام 

النار لكن متظاهرين آخرين أنقذوه ولم يتعرض حلروق كبيرة.
  وجتمع عدة آالف من األشــــخاص في الســــليمانية وهتفوا من أجل 
اإلطاحة بزعيم اإلقليم مســــعود برزاني وحملوا صورا حملتجني قتلوا 

في األسابيع االخيرة.
  وقالت قدير «لم تكن هناك استجابة من احلكومة. نحن هنا لتغيير 
النظام املستبد وإنهاء الفساد في كردستان.. الناس يشعرون بالفساد 
ويريدون وظائف وعدالة وخدمات»، والغضب الشعبي في اإلقليم الكردي 
موجه ضد حكومة إقليمية تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل، وهيمن عليها 
منذ عقود حزبان سياســــيان حتول جيشاهما اللذان كانا يشنان حرب 
عصابات في السابق إلى قوات أمنية. وفي العاصمة اإلقليمية اربيل قاد 
محتجون سياراتهم عبر شوارع املدينة وهم يطلقون ابواقها ويلوحون 
باألعالم. وخطب برزاني في مسيرة للحزبني احلاكمني باإلقليم قائال «ال 
ميكنكم أن حتققوا التغيير بطريق غير قانوني...املعارضة متثل األقلية 

ونحن كسلطات منثل أغلبية الشعب». 

 مقتل ٧ جنود عراقيين قرب الموصل

 الداخلية البحرينية تنفي استخدام أسلحة حية لفض االشتباكات 

 األمير أندرو يؤجل زيارته
   إلى السعودية لدواع أمنية

 اتهم حكومة الشمال بالتخطيط النقالب 

  جنوب السودان يعلق الحوار مع الخرطوم 
ويبحث عن خطوط بديلة لتصدير النفط 

 تونس: السجن شهرين لشقيق ليلى الطرابلسي 
وغرامة ٢٣ مليون يورو لمخالفتين جمركيتين

 استبعاد السعوديات من االنتخابات 
البلدية العتبارات اجتماعية

 اخلرطومـ  أ.ف.بـ  رويترز: اعلن قادة جنوب 
السودان أمس تعليق احلوار مع حكومة اخلرطوم 
ألنها تسعى الى إسقاط حكومة جنوب السودان 

قبل االستقالل املقرر في يوليو.
  وقال االمني العام للحركة الشعبية لتحرير 
السودان باقان اموم «لدينا تفاصيل عن مؤامرة 
لقلب نظام جنوب السودان يشرف عليها الرئيس 

عمر البشير».
  وأضاف «هذا املشروع الذي يهدف الى اثارة 
اضطـــراب في اجلنوب تنفذه اجهزة املخابرات 
مع مستشاري الرئيس»، موضحا ان احلوار مع 

اخلرطوم علق لهذا السبب.
  وقال ان احلركة الشـــعبية تعرف اســـماء 
االشخاص الضالعني في املؤامرة، وانها طلبت 
مـــن االمم املتحدة التحقيـــق في «اجلرائم ضد 
االنســـانية» التي ارتكبها فـــي االيام االخيرة 
متمردون في واليتـــي جونقلي وأعالي النيل. 
وتتهم احلركة الشعبية حكومة اخلرطوم بدعم 

هؤالء املتمردين.
  وقال «لهذه االسباب، فإن احلركة الشعبية 
لتحرير الســـودان تعلق حوارهـــا مع املؤمتر 
الشعبي الى أن يكف عن هذه االعمال او يقوم 

مجلس االمن بالتحقيق».
  واكد اموم ان احلركة الشعبية تعتزم قطع 

امدادات النفط الى الشمال ردا على هذه «املؤامرة». 
وكشـــف ان رئيس جنوب السودان سيلفا كير 
«طلب مني أن أدرس إمكانية وقف صادرات النفط 

عبر الشمال والبحث عن خطوط بديلة».
  في سياق آخر، قال اجليش إن ٢٣ على األقل 
من افراد ميليشيا قتلوا حينما هاجموا عاصمة 
والية أعالي النيل جنوب البالد أمس واشتبكوا 

مع جنود من جيش جنوب السودان.

 تونس ـ د.ب.أ: أعلن مصدر رســــمي أن محكمة 
تونس االبتدائية قضت، أمس األول، بسجن محمد 
الناصر الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة 
الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي ملدة 
شــــهرين نافذين وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 
٤٥ مليون دينار تونسي (حوالي ٢٣ مليون يورو) 

«من أجل مخالفتني جمركيتني».
  جتدر اإلشــــارة إلى أن هذه أول مرة يصدر فيها 
القضاء التونســــي حكما ضد أحد أفراد عائلة ليلى 
الطرابلسي التي هربت مع زوجها إلى السعودية يوم 
١٤ يناير املاضي. وقال التلفزيون الرسمي التونسي 

مساء أمس األول إن القضاء التونسي سيالحق محمد 
الناصر الطرابلسي من أجل تورطه في «جرائم أخرى 

ما تزال األبحاث جارية فيها».
  واعتقلت السلطات التونسية عشرات من أفراد 
عائلة الطرابلسي غداة اإلطاحة بنب علي وأحالتهم إلى 
احملاكمة من أجل تهم تتعلق بالفساد. كما أصدرت 
بطاقات جلب دولية ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها 
بلحسن الذي هرب إلى كندا. وتوصف عائلة الطرابلسي 
بأنها «الرمز األول للفساد» في عهد بن علي. وتواصل 
وسائل اإلعالم التونسيةـ  منذ سقوط بن علي وإلى 

اليوم ـ نشر ملفات فساد هذه العائلة. 

 الرياض ـ د.ب.أ: أعلن مصدر سعودي مسؤول 
في وزارة الشؤون البلدية والقروية، املسؤولة عن 
االنتخابات باململكة، أن الســــعوديات لن يشاركن 
في االنتخابات املقبلة العتبارات اجتماعية عدة لم 

يكشف عنها.
  ونقلت صحيفة «احلياة»، التي وزعت في الرياض 
اليوم السبت، عن املصدر املطلع في الوزارة، الذي لم 
يكشف عن هويته، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية 
الســــعودية تعمل على التهيئة لالنتخابات البلدية 

الثانية،  واملقرر إطالقها في نهاية الشهر املقبل.
  وقال املصدر إن «من أبرز مالمح االنتخابات املقبلة، 
حصر مرشح واحد لكل ناخب، بعكس ما عمل به في 
الدورة األولى، إذ يحق للناخبني اختيار مرشــــحني 
من جميع الدوائر االنتخابية، كما أن مشاركة النساء 

في االنتخابات غير واردة حتى اآلن».
  وبحسب املصدر، فإن «مشاركة املرأة من ضمن 
الناخبني كانت مطروحة قبل فترة، لكن اســــتبعد 
مشاركتها في االنتخابات املقبلة العتبارات اجتماعية 

عدة».
  وكشف املصدر عن حملة إعالمية ضخمة ستقوم 
بها الوزارة حلث املجتمع على املشاركة في االنتخابات 
املقبلة، وقال: «لم نكن نحتاج في الدورة األولى لعمل 
حملة إعالمية حلث الناس على املشاركة، ألن فكرة 

االنتخابات البلدية كانت جديدة والفتة».
  اليحق للسعوديات االنتخابات، سواء كن مرشحات 
أو ناخبات يدلني بأصواتهن في أي انتخابات جترى 
رغم أنهن ميثلن نصف املجتمع السعودي وميتلكن 

ثروات في البنوك تقدر مبليارات الرياالت.

امللكي إن تأجيل زيارة أندرو ال 
عالقة له باالنتقادات التي وجهت 
له على خلفية عالقته بجيفري 
إبســـتني الذي أدين بالتحرش 
اجلنسي باألطفال في الواليات 

املتحدة.
  يشار إلى أن عددا من نواب 
املعارضة قد طالبوا األمير أندرو 
باالستقالة بســـبب عالقته مع 
إبستني وسبب عالقاته السابقة 
مع بعض قادة الشرق األوسط 
حيث عقد اجتماعات مع سيف 
الزعيم  القذافي جنل  اإلســـالم 
القذافي وصهر  الليبي معمـــر 
الرئيس التونسي املخلوع زين 
العابدين بن علي غير أن رئيس 
الوزراء ديڤيد كاميرون أكد على 

دعمه له. 

وقت سابق هذا الشهر في دبي 
بسبب مخاوف أمنية.

«بـــرس    ونقلـــت وكالـــة 
أوسايشن» عن مصدر في القصر 

 لندنـ  يو.بي.آي: أعلن قصر 
باكنغهام اليوم السبت أن دوق 
يورك األمير أندرو أجل زيارته 
املقررة إلى السعودية األسبوع 
املقبل إلى أجل غير محدد لدواع 

أمنية.
  وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة 
البريطانية «بي بي ســـي» أنه 
كان املقرر أن يزور األمير أندرو 
السعودية األسبوع املقبل بصفته 
املمثل التجاري اخلاص للمملكة 
املتحدة غير أن متحدثا باســـم 
قصر باكنغهام قال إنه «لدواع 
أمنية في املنطقـــة» مت تأجيل 

الزيارة.
  وكان األمير هاري املصنف 
ثالثا على العـــرش البريطاني 
قد انسحب من مباراة بولو في 

 دراسة تشكك في األفكار المسبقة عن التطرف اإلسالمي في أميركا
 واشنطن ـ أ.ف.پ: قال مركز اميركي لألبحاث انه 
خالفا للخطاب الذي يتحدث في الواليات املتحدة عن 
امكانية التعرف على ارهابـــي من حليته او التزامه 
بالديانة االسالمية، فإن العملية التي تؤدي الى التطرف 
تبدو اكثـــر تعقيدا وبعيدة عن كل األفكار املســـبقة 

السائدة.
  وأصدر مركز برينان للعدل التابع جلامعة نيويورك 
تقريرا على «اخلالصات التبسيطية» التي قادت الى 
تنظيم مجلس النواب جلسة استماع مثيرة للجدل بشأن 

تشدد املسلمني من جانب اجلمهوري بيتر كينغ.
  وهذا التقرير الـــذي يحمل عنوان «إعادة التفكير 
بالتشدد» يقدم بحثا عن «اإلرهاب املصنوع في الواليات 
املتحدة» الذي يشكل هاجسا لدى االميركيني منذ بضع 
سنوات في وقت جرى تدبير او تنفيذ اعتداءات عدة 
من جانب مواطنني أميركيي املولد او من الذين نالوا 

اجلنسية االميركية.
  ورأت فايزة باتل املتخصصة في احلريات املدنية 
للمسلمني في الواليات املتحدة في مقدمة لدراستها ان 
«ثمة رأيا غير مدعم مبا يكفي من احلجج وتبسيطيا 
حول كيفية حتول الناس الى ارهابيني اكتسب شرعية 

غير مبررة في بعض احللقات املعادية لإلرهاب».
  وتطرقت بشـــكل خاص الى مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي (اف بي آي) وشرطة نيويورك اللذين ميلكان 
«نظريات تبســـيطية عن غير وجـــه حق ومناقضة 
للمالحظات التي لدى احلكومة واخلبراء في العلوم 

االجتماعية واالختصاصيني في علم النفس».
  وأشارت الى ان الشرطة تعتبر ان «انفالت االمور 
ميكن وقفه من بداياته مـــن قبل عمالء مدربني على 
التقاط االشـــارات الصحيحة». اال انها تذكر بان هذه 
النظرية للـ «اف بي آي» وشـــرطة نيويورك حتظى 

برواج كبير في اروقة وقاعة الكونغرس.
  واضافت ان «االشارات» التي التقطوها مثل اللحية 
الظاهرة او االندماج في احلياة اجلماعية «موجودة 

عند جزء كبير من االميركيني املسلمني».
  وفيما يبدو جتسيدا لهذا املوقف، شاركت املجلة 
االســـتقصائية نصف الشـــهرية «واشنطن مانثلي» 
في دورة تدريب للشرطيني في فلوريدا على حتديد 

تهديد ارهابي.
  وقال سام خاروبا «عندما ترون مسلما يعصب رأسه 
ايا كان لون العصبة فإن الرسالة اإلجمالية هي «اريد 

ان استشهد»، من دون تسمية قوى األمن.
  اال ان باتل تذكر بأن كل املعارف املتراكمة خصوصا 
منذ ١١ سبتمبر ٢٠٠١ تظهر ان «ما من منوذج ملن هو 
الشخص الذي ســـيصبح ارهابيا؟»، وما من وسيلة 
«لتوقع» املستقبل املتطرف ألحدهم و«ممارسة اإلسالم 

بحد ذاتها ال تقود الى اإلرهاب».
  وأكد تقرير صدر مؤخرا عن وزارة األمن القومي 
ان «ما من مسار منوذجي يقود الى التشدد السياسي، 
فالتقدم ال ميكن حصره في سلسلة ثابتة من املراحل 

منذ التضامن وحتى التطرف».
  إال ان هـــذه األفكار النمطية تتحول الى وســـائل 
عملية مبجرد اطالقها. وتركز اجهزة الشرطة االميركية 
جهودها بشكل خاص على مراقبة الطائفة االسالمية 

في مجملها والتسلل الى املساجد بشكل اخص.
  وحـــذرت االختصاصية من ان «هناك خطرا بأن 
يحمل الشعور بأن قوات األمن تستهدف ظلما املسلمني 
اثرا سلبيا على ارادة بعض افراد املجتمعات املسلمة 
في التعاون مع الشـــرطة خصوصا الـ «اف بي آي» 
وعلـــى الرغبة في اإلبالغ منذ حلظة وجود شـــبهة 

او قلق». 

 قاضٍ سعودي: السجن والجلد «تعزيرًا» 
عقوبتا دعاة المظاهرات والمشاركين فيها

 الرياض ـ د.ب.أ: أكد قاض ســــعودي أن األحكام 
القضائية التعزيرية بانتظار كل من يتم إحالته من 
اجلهات املختصة عند ثبوت مشاركته في التجمعات 
واملظاهرات التي أفتت هيئة كبار العلماء بحرمتها 

ومخالفتها لولي األمر (امللك).
  ونقلت صحيفة «املدينة» الســــعودية أمس عن 
رئيس احملكمة اجلزئية بجدة سابقا وقاضي االستئناف 
مبكة املكرمة الشيخ عبداهللا العثيم قوله إن «األحكام 
القضائية في مثل هذه القضايا هي السجن واجللد 
تعزيرا»، مؤكــــدا أن «العقوبات التعزيرية تتفاوت 

بناء على حثيثيات ملف كل قضية».

  وعن العقوبات التي تنتظر دعاة هذه املظاهرات 
من خــــالل الدعوة لها من خالل املواقع اإللكترونية 
أكد العثيم أن «من يتم إحالته من اجلهات املختصة 
سيتم محاكمته وإصدار العقوبات التعزيرية حسب 
نظام والئحــــة املخالفات اإللكترونية الصادرة بهذا 
اخلصوص». وحذر الشيخ العثيم اجلميع من االنسياق 
وراء هذه الدعوات التي تخالف الشريعة اإلسالمية 
وولــــي األمر، مؤكدا أهمية احملافظــــة على مقدرات 
الوطن. وكانت هيئة كبار العلماء التي تعتبر أعلى 
مرجعية دينية في السعودية، أصدرت بيانا اعتبرت 

فيه أن املظاهرات «محرمة». 

 باقان اموم متحدثا في مؤمتر صحافي     (أ.ف.پ) 


